
ZATERDAG  23 NOVEMBER 

Aankomst aan het station om 13u45
Optocht naar Markt per koets om 14u15

Aankomst op de Markt om 14u45
Kinderfeest met Knetter Kidsband

Leuke verrassing voor alle kinderen

ZOEK DE 
WINKELPIETJES
ZOEKTOCHT IN DE CENTRUMSTRATEN
VAN 23 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER



Markt

Dorst gekregen van al dat zoeken?
In de Passage (Pas nr 6) krijgen kindjes 
op vertoon van deze kaart een Fristi of 
Cecemel aangeboden! (tijdens openingsuren)

In Bon Bon Giorno (Kollegestraat nr 8) 
krijgen kindjes op vertoon van deze 
kaart een chocolaatje aangeboden! 
(tijdens openingsuren)

Chocolaatje voor alle kindjes!

Zoek de winkelpietjes!
Er zitten 20 zwarte pieten met een 
letter verstopt in de etalages. Opgelet, 
er zijn ook foppieten zonder een letter! 
Vind ze allemaal, vorm de titel van een 
Sinterklaaslied en maak kans op een 
leuke prijs!
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VOORNAAM & NAAM       ADRES

TEL        EMAIL

Zoek de winkelpietjes!

Sinterklaas pakjeshuis Sintmusical  
‘De Sintfabriek’

Alle letters gevonden tijdens de zoektocht? Vul ze hieronder in en vorm de titel van een bekend 
Sinterklaasliedje. Vergeet niet om ook jouw gegevens in te vullen. Geef de tekening voor  
8 december 2019 af bij Toerisme Geel op de Markt en maak kans op een leuke prijs!

• zat 23 november     
• zo 24 november    
• woe 27 november    
• zat 30 november          
• zo 1 december

Telkens van 13u30 tot 17u30

Waar? People On Stage 
Stationsstraat 58, Geel

Waar? People On Stage 
Stationsstraat 58, Geel

• zondag 24 november  
om 14u en 16u

• zaterdag 30 november
om 15u en 17u

• zondag 1 december
om 14u en 16u

Tickets te verkrijgen via  
tickets.peopleonstage.be

De Zwarte Pieten openen 
opnieuw de deuren van het 
pakjeshuis, dit jaar voor de 
eerste keer in Stationsstraat 58.  
Kom mee spelen, zingen, 
dansen,... met de zwarte pieten 
en verdien zo je pietendiploma! 
Ook het Sintcafé is dan open.



Deze tekening is van 


